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Lietuvos įvykių apžvalga
„Litimpeks“ bankas vėl 

bėdoje
.Litimpeks“ bankas 1995 metais bu

vo atsidūręs ant bankroto ribos. Tada su 
Lietuvos banko pagalba „Litimpeks“ 
išvengė bankroto. Iki šiol nieko ne
girdėjome apie šio banko finansinę 
padėtį. Atrodė, kad jis funkcionuoja 
normaliai.

Šių metų rugpjūčio 12 dieną Lietu
vos banko valdyba, pildydama savo 
kaip centrinio Lietuvos banko funkci
jas, nusprendė apriboti didelių likvi
dumo problemų turinčio „Litimpeks“ 
banko veiklą. Nuo rugpjūčio 13 dienos 
bankui laikinai uždrausta priimti indė
lius, duoti ir imti paskolas bei atlikti 
kitas svarbiausias bankines operacijas. 
Tuo pačiu bus įšaldytos ir banko klientų 
lėšos. Lietuvos banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Arvydas Kregž
dė užtikrino, kad gyventojų indėliams 
pavojaus nėra. Bankroto atveju, di
desnioji dalis indėlių būtų kompen
suota iš indėlių draudimo fondo, o 
likusius indėlius atgautų pardavus ban
ko turtą.

.Litimpeks“ banko veiklą būtų gali
ma atnaujinti jei, kaip tvirtina „Lit
impeks“ vadovai, keli užsienio fi
nansininkai investuotų į banką ir padė
tų bankui spręsti likvidumo problemą. 
Esama nuomonių, jog bankui žlugus, 
Lietuva galėtų patirti 200 mln. litų 
nuostolių. Tai gali įvykti, jei vyriausy
bė suteikė bankui garantijas. Tačiau 
vyriausybė neatsako už komercinių 
bankų veiklą, nors centrinis valstybės 
bankas, t. y. Lietuvos bankas, ir yra 
įpareigotas kontroliuoti komercinių 
bankų veiklą.

Bazelio bankininkystės komiteto 
principai nusako, kad priežiūra turi 
stengtis sumažinti galimus nuostolius, 
tačiau valstybė nėra atsakinga už 
bankrotus ir dėl jo patiriamus nuosto
lius. Priežiūros institucija negali val
dyti, ji nėra savininkė. Ji tik nustato 
veiklos normatyvus ir, naudodamasi jai 
suteiktomis priemonėmis, bando pri
versti komercinius bankus jų laikytis.

Likvidumo problemą bankas turėjo 
jau nuo 1995 metų. Kai kurie banko ana
litikai reiškia nuomonę, kad prieš tris 
metus „Litimpeks“ pasirinko ne tuos 
investuotojus. Praeitais metais bankas 
išleido 150 mln. litų akcijų emisiją. 
Investuotojai buvo pažadėję išpirkti 70 
procentų akcijų, t.y. už 105 mln. litų, o 
įsigijo tik už 30 mln. litų.

Iki šių metų rugsėjo 3 dienos Lietu
vos bankas yra suteikęs „Litimpeks“ 
bankui 20 mln. litų paskolą, kad ban
kas galėtų palaikyti likvidumą. Už 
■paskolą bankas yra įkeitęs savo centri
nės būstinės Vilniuje ir Kauno bei 
Klaipėdos filialo pastatus. Vilniaus 

būstinę už 26 mln. litų norėtų nupirkti 
Vokietijos bankas „Norddeutsche 
Landesbank Girocentrale“. Tokiu bū
du bankas turi turto, tik neturi grynų 
pinigų - likvidumo.

„Litimpeks“ filialas Klaipėdoje turi 
surinkęs stambius klientus, ir šis filia
las visą laiką dirba pelningai, net ge
riau, sudėjus visus kitus kartu. Taigi 
atrodo, kad bankas iš duobės dar gali 
išsikrapštyti. Ateitis parodys.

Kaip prieš penkerius metus, taip ir 
šiandien policijai užkliuvo banko 
knygvedyba, kur nuo sąskaitų nurašo
mi išėmimai, tačiau pinigai neperve
dami į kitus bankus. Tokiu būdu 
pakeliamas banko likvidumas, bet 
nuskriaudžiams gavėjas - jis negauna 
pinigų. Tai sukčiavimas ar vagystė? 
Spręs teismas. Tad nenuostabu, kad 
bankas nesusilaukia investitorių, ar jį 
kas norėtų perimti.

Bankas aptarnauja tik 2.6% Lietuvos 
rinkos, todėl kitiems bankams nebus 
sunku aptarnauti klientus, jei bankro
tas įvyks.

Lietuvos teatras švenčia 
savo šimtmečio jubiliejų

1899 metų rugpjūčio 20 dieną Pa
langoje buvo suvaidintas pirmasis vie
šas lietuviškas spektaklis - Keturakio 
„Amerika pirtyje“. Vaidinimą režisa
vo G. Petkevičaitė - Bitė, ir organi
zaciniais reikalais rūpinosi dr. L. Vai
neikis. Spektaklio žiūrovų tarpe buvo 
kunigaikštis M. Oginskis, kunigas J. 
Tumas - Vaižgantas, rašytoja Š. 
Kymantaitė - Čiurlionienė ir kitos to 
meto įžymybės.

Neeilinio kultūrinio įvykio jubiliejų 
šiemet pažymėjo visa Lietuva. En
tuziastingiausiai tai buvo minima va
karų Lietuvoje, ypač Palangoje. Pir
mieji renginiai prasidėjo rugpjūčio 14 
dieną ir tęsėsi iki 20 - tos. Pagrindinis 
visą savaitę trukusių renginių or
ganizatorius buvo Palangos kultūros 
centras, šventės šeimininkas - „Grubu
sis“ teatras. Šimtmečio jubiliejaus 
renginiai vyko kartu su tradiciniu - 
penkioliktuoju šalies mėgėjų teatro 
festivaliu „Saulės takas“.

Festivalį rugpjūčio 14 dieną atidarė 
Telšių rajono savivaldybės Žemaitės 
dramos teatras spektakliu „Amerika 
pirtyje“. Sekantį vakarą šeimininkas, 
„Grubusis“ teatras, specialiai šiai pro
gai pastatė G. Landsbergio - Žemkal
nio „Uošvė į namus - tylos nebus“. Vė
liau spektaklius rodė Kretingos kultū
ros rūmų, Kelmės, Trakų, Kauno dra
mos ir kitų vietovių teatrai ir teatrinės 
grupės.

Pagrindinis jubiliejaus iškilmių ak
centas buvo rugpjūčio 20 dieną specia
liai įrengtoje scenoje J. Basanavičiaus 
gatvėje, netoli tos vietos, kur prieš šim-

Lietuvos Respublikos Seimo rūmai (matosi tik dalis pastato).

tą metų buvo suvaidintas pirmasis vie
šas lietuviškas spektaklis, jungtinis 
visų „Saulės take“ dalyvavusių teatrų 
spektaklis.

Po spektaklių Birutės kalno papė
dėje įvyko teatralų pagerbimas - jų 
apdovanojimai.

Klaipėda maitins 
Karaliaučių

Lietuvos mėsos perdibimo bendro
vė „Klaipėdos maistas“ atidarė Ka
raliaučiuje savo filialą „Kaliningrado 
delikatesas“. Generalinis direktorius 
Gintaras Valančius mano, kad taip 
įmonei pasiseks įsitvirtinti didelį 
potencialą turinčioje Rusijos rinkoje. 
Manoma, kad ten pasiseks sukurti apie 
100 darbo vietų. Bendrovės vadovybė 
mano, kad dvidešimties milijonų litų 
vertės projektas turėtų atsipirkti per 
ketverius metus. Per vieną pamainą 
manoma pagaminti apie penkias tonas 
dešrų ir nuo 5 iki 10 tonų mėsos kon
servų.

Vadovai teigia, kad produktus ga
minant Lietuvoje, dėl subsidijų skir
tumo neįmanoma konkuruoti su Len
kijos ir Vengrijos įmonėmis, todėl rei
kia būti pačios rinkos viduje.

Nieko nesakoma apie tai, kas šį pro
jektą finansuos ir kokia rizika in
vestuojant į Rusiją.

Sutartis su „Williams 
International“ bus 

pasirašyta
Lietuvos konservatorių politinė ta

ryba rugpjūčio 17 dienos posėdyje pri
tarė vyriausybės derybų su „Williams 
International“ bendrove rezultatams. 
Politinė taryba paragino vyriausybę iki 
šių metų rugpjūčio 13 dienos pasira
šyti sutartį su šia amerikiečių bendro
ve. Tai atitiks ketvirtojo neeilinio kon
servatorių suvažiavimo nuostatą.

Rugpjūčio 18 dieną Prezidentas Val
das Adamkus Prezidentūroje susitiko 
su Seimo Pirmininku V. Landsbergiu ir 

Ministru pirmininku R. Paksu aptarti 
„Williams“ sutarties klausimus ir 
patvirtino, kad sutartis būtų pasirašyta 
iki rugpjūčio 30 dienos. Pasitarimuose 
taip pat dalyvavo ūkio ministras E. 
Maldeikis bei finansų ministras J. 
Lionginas. E. Maldeįkis sakė, kad 
„Williams“ sutiko keisti kai kurias 
pozicijas. Tačiau nebuvo įvardinta ko
kie naftos tiekėjai ir bankai galėtų įsi
gyti „Mažeikių naftos“ akcijų.

Šiuo metu Vilniuje lankėsi Europos 
Rekonstrukcijos ir Plėtros banko 
(ERPB) atstovai, jie tarėsi su Lietuvos 
ūkio ministru Eugenijumi Maldeikiu 
dėl „Mažeikių naftos“ įmonės plėtros ir 
modernizavimo finansavimo. ERPB 
buvo ir yra suinteresuotas šios įmonės 
finansavimu. Bankas taps akcininku, o 
vėliau jis akcijas parduos. Tai normali 
banko finansavimo procedūra.

„Williams“ sutiko, kad būtų su
mažintas Lietuvos įsipareigojimas dėl 
„Mažeikių naftos“ finansinės padėties 
- apyvartinių lėšų trūkumo. Taip pat 
„Williams“ sutiko peržiūrėti „Mažei
kių naftos“ valdymo sutarties sąlygas, 
ir kad būtų apsaugotos darbuotojų so
cialinės garantijos.

Ūkio ministras teigė, kad per ar
timiausias dienas beliko suderinti tik 
kelis ginčytinus klausimus. Galutinį 
atsakymą vyriausybė ketina pateikti 
rugpjūčio 20 dieną, o sutartis bus 
pasirašyta iki rugpjūčio 31 dienos. 
Lietuvos vyriausybė turi įsipareigoti, 
kad sutarčiai įsigalioti kai kurie Lie
tuvos įstatymai (berods septyni) turi bū
ti pakeisti.

Biudžeto apkarpymai gali 
pakenkti integracijai į 

NATO
Nutarus sumažinti visas valstybės 

biudžeto išlaidas, krašto apsaugos 
sistemos biudžetines lėšas siūloma

Nukelta i 2 psl.

1



Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

sumažinti 54 milijonais litų, o pasko
linės - 44 mln. litų. Viso krašto apsau
gos sistemai numatytos lėšos turėtų 
sumažėti net 13,7%.

Krašto apsaugos viceministras P. 
Malakauskas teigia, kad neturėtų nu
kentėti ilgalaikiai projektai, susiję su 
tarptautiniais įsipareigojimais. Prie to
kių projektų priskaitomas BALTNET - 
regioninės oro erdvės kontrolės sis
tema. BALTNET štabui skirtą pastatą 
sutvarkyti ir ryšių linijas nutiesti yra 
įsipareigojusi Lietuva. Norvegija ir 
JAV į šį projektą investuoja milijoni
nes sumas, todėl ir Lietuva turi laikytis 
savo įsipareigojimų ir atlikti būtinus 
darbus.

Kitas projektas, tai Kartografijos 
centras. Lietuva turi parūpinti tinkamą 
pastatą, o JAV įstatys 3,5 milionų do
lerių vertės paskutinės technologijos 
įrangą, kad Lietuva galėtų pasigaminti 
savo karinius žemėlapius.

Lietuva yra įsipareigojusi ir kitus 
dešimtį metų truksiančius projektus, 
kurie nulems, ar Lietuva yra tinkamai 
pasiruošusi stoti į NATO.

Žadama atsisakyti tarptautinių pra
tybų užsienyje, nebus paskirti karo 
attache Prancūzijoje ir D. Britanijoje. 
Be to, Krašto apsaugos departamentas 
jau dabar yra skolingas per 30 mln. li
tų, o iš biudžeto nėra gavęs 75 mln. li
tų jam priklausomų lėšų. Numatoma 
sumažinti lėšas karių sveikatos prie
žiūrai.

JAV kongreso patarėjų 
delegacija Lietuvoje

Rugpjūčio 19 dieną viešnagę Lietu
voje pradėję JAV kongreso patarėjai 
domisi Lietuvos integracijos į NATO ir 
energetikos klausimais. Po susitikimo 
Seime, NATO reikalų komiteto pir
mininkė Rasa Juknevičienė žurnalis
tams sakė, kad ji pristačiusi, jog viena 
Lietuvos užsienio reikalų krypčių yra 
integracija į NATO. Patarėjai, sakė R. 
Juknevičienė, dėmėjosi, ar pavyks 
Lietuvai įgyvendinti užsibrėžtus tiks
lus - iki 2001 metų išlaidas krašto 
apsaugai padidinti taip, kad jos suda
rytų 2 procentus bendrojo vidaus 
produkto. JAV kongreso patarėjai bu
vo susitikę su Krašto apsaugos mi
nisterijos pareigūnais ir tarp jų vyko 
išsamūs pokalbiai.

Kitą dieną svečiai nuvyko į Klaipė
dą ir ten praleido visą dieną. Delega
ciją priėmė miesto meras F. Gentvilas 
su savo patarėjais. Jis papasakojo sve
čiams apie Klaipėdos įnašą, Lietuvai 
jungiantis į NATO bei kitas Vakarų 
struktūras. Klaipėda užsienyje turi net 
14 miestų - partnerių. Uostamiestį kas
met aplanko po 10 - 15 NATO šalių 
karo laivų. Laivus aplanko miestelėnai 
ir užmezga glaudžius ryšius su svečiais. 
Meras akcentavo užsienio korporacijų 
investicijas mieste, kurių tarpe pirmau
ja JAV kapitalas. Svečiai dėmėjosi 
Klaipėdos kriminologine padėtimi, 
uosto įmonių veikla ir technologijos

Naujausi kultūros leidiniai
Vis daugiau skaitvtoiu dėmesio zikos kapeloms, pučiamųjų instrumen-Vis daugiau skaitytojų dėmesio 

susilaukia Lietuvos liaudies kultūros 
centro leidiniai. Tai repertuaras cho
rams, šokių grupėms, liaudiškos mu- 
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vystymosi galimybėmis.
Svečiai taip pat apsilankė apskrities 

viršininko administracijoje, kur pa
sitarimuose dalyvavo ir žymūs miesto 
verslininkai, jų tarpe „Phillip Morris“ 
generalinis direktorius Baltijos šalims 
L. Ohnemus su savo padėjėjais. Buvo 
teirautasi apie biznio ryšius su JAV 
partneriais. Plaukiodami laivu, svečiai 
nuodugniai apžiūrėjo Klaipėdos uosto 
įrangą, apsilankė karinių jūrų pajėgų 
štabe, pamario dragūnų dalinyje. 
Pavakaryje svečiai sugrįžo į Vilnių.
Lietuvos radijas ir televizija 
vėl turi finansinių sunkumų

Ne kartą Lietuvos radijas ir televizija 
buvo deficite, ir visada vyriausybė ją 
išgelbėjo. Kodėl šįkart turi būti kitaip? 
Kol Vyriausybei reikia ruporo, kurist 
pagarbintų jos veiklą, kitaip ir nebus. 
Paprastai surandamas „atpirkimo ožys“, 
o po to atsiranda ir lėšos deficito skylių 
užlopymui.

Rugpjūčio 19 dieną atsistatydino 
generalinis direktorius Arvydas Ilginis. 
Jis mano, kad vyriausybė nepatenkin
ta, kad jis nesiima radikalių reformų, 
t.y. sumažinti darbuotojų skaičių, jų 
atlyginimus, atsisakyti dalies origina
lios produkcijos gamybos.

A. Ilginis tikėjosi, kad taip pat at
sistatydins LRTV, jo nuomone ne- 
kompetetingas, tarybos pirmininkas 
Saulius Beržinis. Tačiau S. Beržinis 
pareiškė, jog jis nemanąs to daryti ir 
norįs tęsti pradėtas reformas. Kokios 
tos reformos, jis nenusako.

Lietuvos vyriausybė žada LRTV pa
dėti išbristi iš skolų, jei ši paruoš tin
kamą pertvarkymo planą kaip įveikti 
finansinę krizę ir nusakys vykdymo 
terminus. Norima ekonomiškiau iš
naudoti turimus išteklius. Anksčiau 

nepasitikėjimą S. Beržiniu ir visa LRTV 
taryba yra pareiškęs visuotinis Lietuvos 
radijo susirinkimas.

Rusija vėl blokuoja naftos 
tiekimą Lietuvai

Rugpjūčio 18 dieną Rusijos kuro ir 
energetikos ministerijos atstovas pa
reiškė, kad dėl krizės autonominėje 
Dagestano respublikoje, Rusija nutrau
kė naftos tiekimą Lietuvai. Sakoma, 
kad Rusijos gynybos ministerija pa
reikalavo papildomų išteklių, todėl 
turima skubiai aprūpinti savo naftos 
perdirbimo gamyklas. Atstovas manąs, 
kad naftos tiekimas Lietuvai bus 
atnaujintas per kelias artimiausias die
nas, jei normalizuosis padėtis Dages
tane. Toliau aiškinama, kad Rusijos 
vidaus rinkoje trūksta benzino.

„Mažeikių nafta“ tą pačią dieną 
pareiškė, kad žaliavos tiekimas iš Ru
sijos nutrūko, o labai greitai neatnauji
nus tiekimo, naftos perdirbimo gamyk
lą teks sustabdyti jau rugpjūčio 19 die
ną.

Tai rodo, kad Rusija nėra patikimas 
partneris ir būtina kuo greičiau baigti 
Būtingės terminalą, kad būtų galima 
naftą ne tik eksportuoti, bet ir impor
tuoti. „ . .Spaudai paruošė

Anskis Reisgys

tų orkestrams. Tai populiari etninės 
kultūros literatūra, informaciniai žiny
nai, metodikos knygos. Šiuos spaudi
nius noriai perka kultūros ir švietimo

Rugpjūčio 17 dieną, prieš aušrą, 
smarkus žemės drebėjimas (7,5 balo 
pagal Richterio skalę) sukrėtė Turki
jos sritį į rytus nuo Marmuro jūros. 
Drebėjimo centras - Izmit miestas, se
novėje garsėjęs kaip Nikomedija, kurį 
laiką buvęs imperatoriaus Diokletiano 
sostine. Smarkiai nukentėjo Bursa, Es- 
kisehir miestai, Turkijos laivyno bazė 
Golcuk.' Griuvėsiuose palaidota virš 35 
000 žmonių. Dėl didelio žmonių aukų 
skaičiaus kaltinami nesąžiningi rango
vai, laužę įstatymus, žinomoje žemės 
drebėjimų zonoje statę žemės dre
bėjimams neatsparius pastatus.

'®®'®
Išlikusių griuvėsiuose gyvų žmonių 

ieškota iki rugpjūčio 23 dienos. Dėl ne
palaidotų kūnų kylant epidemijų pavo
jui, griuvėsiai valomi buldozeriais. Ši 
katastrofa suartino Turkiją su tradicine 
jos priešininke Graikija. Graikai at
skubėjo turkams į pagalbą piniginėmis 
aukomis, daiktais, krauju transfūzijoms, 
savanoriais talkininkais gelbėjimo dar
buose.

I® v®'®

Rugpjūčio 15 dieną Kinijos pa
reigūnai suėmė Melburno universiteto 
darbuotoją Gabriel Lafitte, su turistine 
viza nuvykusį į Kiniją ištirti kontro
versinio Pasaulio Banko finansuojamo 
projekto, kuriuo 58 000 kiniečių nori
ma- apgyventinti Tibeto teritorijoje 
esančioje Dulan srityje. Areštuotas ir 
G. Lafitte bendradarbis amerikietis Daja 
Martin. Po griežtų Australijos ambasa
dos Beidžinge protestų, Kinija paleido 
G. Lafitte ir išsiuntė iš Kinijos. Kiek 
blogesnis D. Martin likimas - iškritęs, 
ar iššokęs, per trečio aukšto langą ir 
sunkiai sužeistas jis tebelaikomas areš
te.

t® t®'®

Rusija neribotam laikui atidėjo vi
suotinį gyventojų surašymą, kuris tu
rėjo įvykti šiais metais. Oficialiai aiš
kinama, kad nėra lėšų apmokėti sura
šymą pravedantiems asmenims.

darbuotojai, studentai, moksleiviai, jais 
domisi tie skaitytojai, kuriems rūpi 
etninės kultūros paveldas, kurie pasto
viai seka mėgėjų meninės kūrybos 
procesą.

„Knygoje detaliai, aiškiai, kiekvie
nam suvokiama kalba (t.y. ne specifi
niais mokslo terminais) aprašomi XIX 
a. pab. - XX a. pr. lietuvių namų aplin
ka, sodybos trobesiai, ypač sutelkiant 
dėmesį į gyvenamąjį namą, jo vidų. 
Pasitelkiant paprotinę medžiagą, mįs
les, patarles, priežodžius, dainų citatas, 
knygoje atskleidžiamas giluminis na
mų, tėviškės, kaip dvasios tvirtovės ir 
šventovės, suvokimas, pažįstamos, sa
vos ir drauge paslaptingos vietos, ku
riose gimė, ramiai ir saugiai gyveno 
ištisos kartos, globojamos protėvių ir 
visatos Kūrėjo“. Tokius žodžius rašo 
profesorė Angelė Vyšniauskaitė kny
gos „Lietuvio namai“ anotacijoje. Au
torė - garsi etnologe, papročių ir ap
eigų žinovė, aktyvi visuomenininke, 
Jono Basanavičiaus nacionalinės pre
mijos laureatė, gausių straipsnių 
publicistė ir etninės kultūros puoselė- 
toja. Leidinio tiražas - 1000 eg-
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Kovos tarp rusų kariuomenės ir mu
sulmonų sukilėlių Dagestane vis dar 
tęsiasi. Rugpjūčio 17 dieną sukilėlių 
rankose buvo 15 kaimų. Rusų karo 
lėktuvai puola ne tik sukilėlius, bet ir 
tariamas jų bazes Čečėnijoje. Karinė 
rusų vyriausybė, žadėjusi sukilimą 
užgniaužti per savaitę, dabar jau kalba, 
kad kovos gali užsitęsti iki Kalėdų 
švenčių.

v® t® v®

Šiomis dienomis paskelbtas Jungti
nių Tautų Organizacijos raportas sako, 
kad per devynis blokados metus Irake 
padidėjo vaikų mirtingumas. Tai pa
tvirtintų nuolatinius Irako vyriausybės 
nusiskundimus, jei tam nebūtų dar ir 
kitos priežasties.

Kuwaito patruliai sulaikė ir muitinin
kai patikrino iš Basros į Dubai plau
kiančio, Indijoje registruoto, laivo kro
vinį. Irakas slapta į Indiją siuntė 250 
tonų vaikams skirto maisto ir vaistų. Iš 
užsienio gauta humanitarinė siunta bu
vo slapta Irako parduota užsieniui, kad 
tokiu būdu papildydų tuštėjantį valsty
bės iždą.

t® t® t®

Rugpjūčio 23 dieną sraigtasparnio pi
lotas surado amerikietį Robert Boguc- 
ki, kuris jau 40 dienų klaidžiojo vaka
rinės Australijos dykumose. Paklydęs 
R. Bogucki pėsčias nuėjo 400 km, mai
tinosi dykumos augalais, o vandens su: 
sirasdavo po žeme. Valdžiai daug kai
navusios jo paieškos keletą kartų buvo 
sustabdytos, tačiau, užtikus vis naujus 
pėdsakus, vėl atnaujintos.

'®'®'®
Nebėra vilties gyvus surasti keturis 

jaunuolius iš Sydnėjaus, kurie sniego 
pūgos metu dingo Snieguotuosiuose 
kalnuose esančiame Mt. Kosciusko vals
tybiniame parke. Pasitelkę keturis sraig
tasparnius, keletą savaičių jų veltui ieš
kojo NSW ir Viktorijos valstijos policija 
ir savanoriai.

Paruošė V. Patašius

zempliorių. Apimtis - 166 psl. Pateiktas 
literatūrinis ir iliustracijų sąrašas, yra 
reziumė anglų kalba. Autorė vaizdžiai 
ir dalykiškai rašo apie sodybą, šulinį, 
darželį ir sodą, apie tvorą ir vartus, apie 
gyvenamąjį namą ir klėtį, kluoną ir pir
tį. Rasta vietos daržinei, rūsiui, vasaros 
virtuvei, žardui ir žardinei. Skaityda
mas tekstą, nejučiomis nuklysti į 
vaikystės ir jaunystės dienas, kai spra
gėjo krosnis, kai sklido duonkepės 
kvapas, kai šventiškai buvo padengtas 
stalas ir girgždėjo durys. Autorė siūlo 
nesitikėti rasti iškilių teorijų ar filoso
finių svarstymų. Sužavi mintis apie 
religinį sinkretizmą ir lietuvių etninės 
kulūros gelmę. Profesorė, puikiai 
pažindama prieškario ir pokario metų 
Lietuvos kaimo buitį, šneka liaudiškai, 
sklandų pasakojimą perpindama at
siminimais. Tariama, kad knyga galės 
pasitarnauti ir architektams, ir di
zaineriams. „Lietuvio namai“ - tai 
pirmoji serijos „Gyvoji tradicija“ kny
ga. Liaudies kultūros centro leidžia
moje taikomųjų publikacijų serijoje 
ateityje pasirodys knygos apie įvairias

Nukelta į 7 psl.
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& BENDRUOMENĖS VEIKLOJE $
Gretai -

Rugpjūčio 22 dieną NSW miestelio 
Gretos stadione buvo paminėta Gretos 
emigrantų stovyklos penkiasdešimties 
mėtų sukaktis. Suvažiavo į ją apie pen
ki tūkstančiai buvusių stovyklos gy
ventojų, jų vaikai, anūkai ir šiaip tokia 

Gretos stovykla 1949 metais. Pirmoje eilėje iš kairės - Irena Bielaitė, Edvar
das Bartkevičius, Ligita Saukaitė - Černiauskienė; antroje eilėje - Alma 
Sadauskaitė, Aldona Jurkūnaitė - Kolbakienė, Judita Jazbutytė - Nekrošienė, 
mokytoja p. T. Zakarevičienė, Nijolė Mauragytė - Stašionienė, Regina Dumšai- 
tė, Jadvyga Zakarauskaitė - Burokienė. Toliau matosi stovyklos barakai.

sukaktimi besidomintieji. Buvo čia ir 
vietinės valdžios atstovai, emigracijos 
ministras, radijas ir televizija. Jau iš 
ankstyvo ryto stadione būriavosi žmo
nės. Vaikščiojo dairydamiesi vienas į 
kitą, šypsodami vis pakalbindavo. Vi
sus čia susirinkusius jungė bendri 
prisiminimai, brangūs tuo, kad tai buvo 
prisiminimai apie pirmąsias gyvenimo 
dienas šiame krašte. Prisiminimai apie 
naujo gyvenimo pradžią. Susitiko čia 
įvairiausių tautybių žmonės, kuriuos 
jungė tos prieš penkiasdešimt metų 
kartu nugyventos dienos. Buvo jų tarpe 
ir apie 30 lietuvių iš Sydnėjaus, New
castle, galbūt ir vietiniai.

Mes su vyru atvykome čia jau prieš 
porą dienų. Gražų, saulėtą šeštadienio 
rytą privažiavome prie buvusios sto
vyklos vartų. Aš čia lankausi pirmą 
kartą gyvenime, o mano vyras sugrįžo 
čion po 48 metų. Pragyveno čia su 
mama apie du metus. Patraukėme 
pagrindiniu stovyklos keliuku. Netoli 
vartų, kairėje keliuko pusėje tebestovi 
vienintelis dar išlikęs telefono stoties 
pastatas. A. a. uošvė kurį laiką čia dir
bo. Einam toliau. Kelias po kojomis, 
kai kur jau vos beįžiūrimas, veda tolyn 
į stovyklos gilumą. Nieko čia jau 
nebeliko. Žiūriu, lentelė su užrašu

Gretos stovyklos lietuvaitės mokosi šokti tautinius šokius (1949 m.). Jas mo
ko mokytoja T. Zakarevičienė.

50 metų 
„Presbiterionų bažnyčia“. Nėra čia jau 
jos, tik pora gelžbetoninių laiptelių te
likę. Kita lentelė sako čia buvus kino 
pastatą. Tik jo pačio nė ženklo nelikę, 
kaip ir daugybės gyvenamų pastatų. 
Prašuoliuoja prošal trejetas kengūrų.

Balutėje turškiasi kelios laukinės an
tys, patikliai vis pažvelgdamos į mus 
šypsančiomis akimis. Ir tyla aplink, 
begalinė tyla. Nejučiomis pagalvoji, 
kad visai ne taip tylu čia buvo prieš 
tuos penkiasdešimt metų.

1949 metų birželio 7 dienos vakarą 
čia atvyko pirmieji 600 žmonių, karą 
palikę toli Europoje, tėvynę - kas 
Lietuvoje, kas Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje, Čekoslovakijoje 
ar Jugoslavijoje. Buvo kaip tik 
vakarienės metas. Pavalgė ir ėmė 
skirstytis po barakus pirmosios naujo 
gyvenimo nakties poilsiui... Kokios 
mintys sukosi tą vakarą jų galvoje? Ką 
žada rytojus, ką žada ateitis? Mano vy
rui tada buvo tik dešimt metų. Jis sako, 
kad smagu buvo Gretoje. Daug draugų, 
aplink pievos, erdvė ir laisvė. Jadvyga 
Zakarauskaitė - Burokienė, tuomet irgi 
čia gyvenusi nerūpestingas vaikystės 
dienas, pasakojo, kad gera buvo, tauti
nius šokius su draugėmis šoko, mo
kyklą lankė, o kiek draugių!.. Daugybę 
turėjo.Vyro mamai, greičiausiai, ne 
taip smagu čia buvo. Visas mamas, 

greičiausiai, kankino mintys, kaip gy
vens toliau. Naujas kraštas, gyvenimas 
vėl prasideda lyg iš naujo, prasideda 
nuo nulio, ar pavyks pritapti, įsitaisyti,

Juodojo kaspino dienos minėjimas Melburne 1999 m.

Isolda Poželaitė - Pavis, AM

Jau šešiasdešimt metų praėjo nuo 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos 
nasirašvtos nepuolimo sutarties 
1939.8.23 d. Ši sutartis yra taip pat va
dinama Ribbentrop‘o - Molotov'o pak
tu. Svarbiausios šio pakto pasekmės 
mūsų tėvynei yra slaptieji protokolai, 
liečią Rytų Europos ir trijų nepri
klausomų Baltijos valstybių pasidali
nimą tarp Hitlerio ir Stalino.

Manyčiau, kad yra svarbu pasauliui 
priminti šį negarbingą dviejų diktato
rių sandėrį ir iš jo kilusias žiaurias 
pasekmes nukentėjusioms tautoms, 
kurios jį mini kaip Juodojo kaspino 
dieną.

Melburno ALB valdybos pirmininkas 
Andrius Vaitiekūnas ir valdybos pa
kviesta prelegentė Alena Karazijienė 
įdomiai pravedė programą, kuri skyrė
si nuo įprastinių matomų ir girdimų 
programų. Melburno ALB valdybos 
pirmininkas Andrius Vaitiekūnas 
minėjimo įžangos kalboje priminė 
publikai skaudžius mūsų tautos istori
nius įvykius ir pakvietė prelegentę 
skaityti paskaitą. AlenaKarazijienė yra 
gera paskaitininke ir kaip prityrusi ak
torė - deklamatorė moka puikiai 
moduliuoti balsą, kuris tiesia tiltus į 
klausovus. Paskaitos temą sugyvina ir 
jos gerai pasirinkti mažai kam žinomi 
faktai. Šios trumputės apžvalgos gale, 
suglaustai perteiksime jos pagrindines 
mintis.

Po paskaitos dideliame ekrane sce
noje žiūrovai išvydo daugeliui nema
tytą ir puikiai susuktą vaizdajuostę 
“Baltijos kelias“ - „The Day Will Come“. 
Jos tematika, filmavimo technika, 
muzikos palyda ir puikus solistės 

laimingai vaikus išauginti, anūkų su
laukti, ar bus jie laimingi šioje baugiai 
naujoje šalyje.

Taigi, gyvenimas Gretoje ėmė virte 
virti. Kas mėnesį, kasmet vieni išvyk
davo į pastovius namus, darbus, kiti 
naujai atvykdavo. Visi čia išgyveno 
naujo gyvenimo pradžią, kol stovyklos 
gyvenimas ėmė blėsti, ir 1960 metų 
sausio 5 dienos vakare 107 imigrantai 
jau valgė paskutinę stovyklos vakarie
nę. 1960 metų sausio 15 dieną stovykla 
officialiai buvo uždaryta. Joje per vi
sus tuos vienuolika metų trumpesnį ar 
ilgesnį laiką gyveno apie 100 000 karo 
audros atblokštų žmonių. Visi jie čia 
kartu gyveno, galiu drąsiai tvirtinti, 
ypatingą gyvenimo momentą, tokį, ko
kį ne kiekvienam buvo skirta patirti. Ir 
gal kaip tik todėl juos čia laikas nuo 
laiko vis traukia susirinkti. Yra tarp šių 
taip skirtingų žmonių vienas bendras, 
juos jungiantis prisiminimas - Greta.

Kai mūsų kelionė pasuko atgal į 
Sydnėjų, sėdėjau vis galvodama apie 
tai, ką mačiau, patyriau ir mintimis 
kažkodėl vis grįžau į penkiasdešimt
mečio programoje išspausdintus Sir 
Jacobvits žodžius:

„Above all... remember that we are 
all, each one of us, temporary residents 
on this planet where we have to learn the 
art of living together in harmony be
fore our visa expires, and we are all 
called to migrate to another world“.

Zita Bartkevičienė 

dainavimas be žodžių ne vienam iš
spaudė ašarą.

Po to Melburno ALB valdybos 
pirmininkas Andrius Vaitiekūnas tarė 
prasmingą ir giliai jaudinantį užsklandos žodį 
Cituoju: „...Lietuvos okupacija buvo 
nugalėta pačių lietuvių jėgomis ir no
ru. Ji sujungė visą lietuvių tautą. Mes 
turime prisiminti, kad Baltijos kelias 
vedė į nepriklausomybę ir ji buvo 
lietuvių, latvių ir estų atkovota jiems 
susivienijus... Tautinė vienybė, tautinis 
identitetas ir tautos meilė jungė visus į 
tą kovą. Būdami vieningi, jie kovą 
laimėjo. Baigsiu tautos himno žodžiais:

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi".

Juodoj’o kaspino diena
(Alenos Karazijienės paskaita, skaityta 

minėjimo Melburne metu.)
Kodėl minime Juodojo kaspino dieną? 

Juodas kaspinas tai gedulo ženklas. • 
Kodėl tuo ženklu pažymėtą dieną rei- 
kia prisiminti?

Lietuva jau daug amžių yra apsupta 
didelių ir gobšių kaimynų. Prieš juos 
tenka gintis, o moderniosios galingos 
valstybės - JAV, Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir kitos - paskelbusios tautų 
apsisprendimo teisę, nė negalvoja 
skaičiumi ir plotu mažoms, bet savo 
dvasia ir pasiryžimu joms prilygs
tančioms tautoms padėti.

Lygiai prieš 60 metų, 1939 m. rug
pjūčio 23 d., Maskvos laikraščių 
pirmuose puslapiuose pasirodė tokia 
nuotrauka: Stalinas, pakėlęs taurę 
šampano, sveikina Molotovą ir Ri

bentropą, pasirašiusius Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos nepuolimo sutartį. Po šiuo 
taikingu pavadinimu slėpėsi bjaurus 
tarptautinio banditizmo dokumentas, 
kuriuo du diktatoriai, Stalinas ir Hitle
ris, slaptu protokolu pasidalino kai
mynines valstybes, turinčias savo 
sostines, vyriausybes ir parlamentus. Tai 
buvo kolonijinio principo grąžinimas, 
pagal kurį tautos tėra gyvulių bandos, 
parduodamos arba perkamos pagal 
savininko arba užgrobėjo užgaidas. Į 
susitikimą Ribentropas net buvo at
sivežęs Hitlerio raštą, kuriame buvo 
parašyta: „Nuo dabar visos problemos 
Rytų Europoje bus vien tiktai Vokie
tijos ir Rusijos reikalas“.

Pasirašę tokią sutartį, abudu banditai 
darją tobulino. Sutartyje buvo numatyta, 
kad Lietuva tenka vokiečių įtakos sfe-

' Nukelta į 4 psl.
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rai, o dalis Lenkijos - Rusijos.
O pasaulis tylėjo.
Vokiečiams tai buvo ženklas, kad ru

sai jiems nekliudys pulti Lenkijos. Su 
Lenkijos invazija prasidėjo H pasau
linis karas.

Stalinui, matyt, pasirodė, kad jis per 
mažai išsiderėjo, ir jis pasiūlė Hitle
riui Lenkijos teritoriją su Liublino sri
timi ir dalimi Varšuvos mainais už 
Lietuvą. Hitleris sutiko, ir 28 rugsėjo (t. 
y. mėnesį po originalios sutarties) bu
vo pasirašytas slaptas papildomas pro
tokolas, kuriuo visa Lietuva, išskyrus 
Suvalkiją, atiduodama Rusijai. Dabar 
Rusija turėjo laisvas rankas ir ne
sivaržydama užėmė Lietuvą, nepai
sydama anksčiau pasirašytos Rusijos ir 
Lietuvos taikos sutarties.

Pasaulis tylėjo.
Turėdami Lietuvą be Suvalkijos, 

sovietai pamatė, kad ir vėl čigoniškas 
arklių mainymas ne visai vykęs, ir 
Molotovas pasiūlė Ribentropui naują 
sandėrį. Po ilgokų derybų 1941 m. sau
sio 10 d. buvo pasirašytas dar vienas 
protokolas, kuriuo Vokietija parduoda 
šį plotą Rusijai už 7 500 000 aukso 
dolerių arba 31 500 000 Reichsmarkių.

7 ir pusė milijono aukso dolerių už 
Suvalkiją, tai maždaug po 15 dolerių už 
kiekvieną gyvą ir dar užgimstantį žmo
gų. Taigi, 8 žmonių šeimą, gyvenančią 
Užnemunėje, Stalinas nusipirko už 120 
dolerių. Ir kam? - Kad galėtų išsiųsti 
mirčiai į Sibiro taigas.

Pasaulis tylėjo.
Tas „sutartis“, kurias net ir tada su

prasti ir pateisinti atsisakė Europos 
komunistai ir stambiausios profsąjun
gos, ir kurios teisine prasme buvo tik 
raštu sudarytas kriminalinio pobūdžio 
sandėris, sovietų kongresas tik 1990 m. 
gruodžio mėnesį paskelbė „niekinėmis 
ab initio", t.y. neteisėtomis iš pat pra
džios.

O sovietiniai laikraščiai, ir net Lietu
vos „Literatūra ir menas“ dar 1988 m. 
apsiputoję šaukė, kad tokių sutarčių nė 
bute nebuvę, nors jos buvo rastosVo- 
kietijos archyvuose, ruošiantis Niim- 
bergo teismui, 1945 - 1946 metais.

Sutarties pasėkos mums labai gerai 
žinomos: karas, 50 m. sovietų okupa
cija, masinis žmonių trėmimas ir žu
dymas, žemės ūkio ir gamtos naikini
mas, Lietuvos rusinimas ir gyventojų 
dvasinis žalojimas.

Bet pasaulis tylėjo.
Ką gi - kiekvienam savo reikalai 

brangiausi. Dėl to ir svarbu neužmiršti 
tos gėdingos sutarties, nes pamatėme, 
kad ne iš kitų gero, o tik savo ryžtu, 
krauju ir vieningumu Lietuva prisikė
lė.

Lietuvoje, vos tik papūtus pirmie
siems artėjančios laisvės dvilktelėji— 
mams, lietuviai sukruto priminti tą pak
tą Lietuvai ir visam pasauliui. Iki Ne
priklausomybės atkūrimo dar buvo likę 
2 su puse metų, bet grupė patriotų 1987 
m. rugpjūčio 23 d. suruošė to pakto 
minėjimą Vilniuje, netoli Šv. Onos 
bažnyčios, prie Mickevičiaus paminklo. 
Pagrindinę kalbą pasakė Nijolė Sa- 
dūnaitė.

Užsienio korespondentai pranešė, 
kad pradžioje buvo susirinkę 500 žmo
nių, bet pamažu prisirinko apie 3000.
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ulis tylėjo!"
Aplinkui stovėjo milicija, bet nieko 

nedarė. Žinoma, vėliau tiems daly
vavusiems teko nukentėti; tačiau spau
da, puldama ir koneveikdama de
monstrantus, minėjimą išreklamavo po 
visą Lietuvą.

Norėčiau papasakoti apie teismą, 
suruoštą vienam iš minėjimo iniciato
rių, Jaunimo teatro inžinieriui Vytautui 
Bogušiui.

Teismą suruošė Jaunimo teatro 
profsąjunga. Tokie teismai tada buvo 
labai madoj, nes kiekviena organizaci
ja, įmonė, darbovietė bijojo, kad vie
nam iš jos narių politiškai susitepus, 
dėmė nekristų ant visų. Taip buvo ir 
Jaunimo teatre. Teismas neliko pa
slaptyje.

Labai greitai Vakarų Europos lietu
viai jau turėjo jo garsinį įrašą. Dabar ci
tuodama kalbas, netaisysiu stiliaus - 
kaip partijos skirti viršininkai sakė, taip 
ir išgirsite.

Kalba teatro direktorius Žukas: „Ry
šium su tuo, kad visuose respubliki
niuose laikraščiuose matėme mūsų 
darbuotojo nuotrauką, ir dalyvavo 
sambūryje ir pakliuvo į nuotrauką, taip 
sakant, ne paskutinėse ten buvo eilėse, 
todėl irpakliuvo. Ką gi, apieBogušįkaip 
žmogų iš Valstybės saugumo komiteto 
gautas raštas. ..Jis yra pasirašęs visą eilę 
dokumentų nacionalistinio charakterio, 
teikdamas šmeižikišką informaciją 
Maskvoje užsienio korespondentams, 
elementams reiškia, kurie po to do
kumentus persiuntinėdavo į užsienį... 
Buvo už antitarybinę veiklą įspėtas ir 
1982 metais. Tačiau savo veiklos 
nenutraukė. Taip vot, paskutiniu metu 
jis aktyviai bendrauja su užsieniu, kurie 
atstovauja antitarybiniams centrams. 
Pagal radijo pranešimus iš užsienio, kaip 
sakant, kartu su recidyvistais, na
cionalistais, tokiais kaip Sadūnaitė, 
Cidzikas, Terleckas, jis pasirašęs 
kviečiant organizuoti šią demonstraci
ją Vilniuje... Teatras, draugai, yra ide
ologinė organizacija, auklėjanti tarybi
nį žmogų. Bogušis teatrui yra tik naš
ta. Ir kaip jis čia mums anksčiau sakė, 
kad Lietuva jam labai brangi ir taip to
liau - išeitų į kokį kitą kolektyvą...“

Po to pasisakė kiti teismo dalyviai.
Kalba aktorė, dabar liaudies kontro

lės pirmininkė, Karalienė: „Dabar 
išgražėjo mūsų miestai, pagerėjo mūsų 
buitis. Problemos mūsų dabar - kaip 
įsigyti kokį daiktą, kaip įsigyti daiktą, 
kurio, galbūt, kaimynas neturi. Mes 
džiaugiamės gražia Lietuva, jos pa
siekimais. Deja, kur dabar viešuma yra 
mūsų gyvenimo pagrindas, vieša tribūna 
pasinaudojo antitarybiniai, antivals
tybiniai, antivisuomeniniai sluoksniai. 
Valgo jis tai duoną mūsų, taip! Tėvy
nė, tėvynė geografinė jo čia. Aš supran
tu - ten gal nostalgijos kankinami išei
viai, jie kuria savo planus, savo Lie
tuvą, bet jis tai savo tėvynėje... Aš 
smerkiu jo ir visos organizacijos elgesį, 
ir iš tikrųjų savo kredo pagalvoti, kur jo 
vieta, tik aišku, kad ne mūsų teatro 
kolektyve“.

Toliau kalba tiesioginis Bogušio 
viršininkas, energetikas Arvydas ko
miška: „Rugpjūčio dvidešimt trečio 
dieną, suorganizuotos ekstremistų, 
reiškia, kuris reiškiasi nacionalistiškai, 
antitarybiškai, ir tam sambūryje da
lyvavo, vadinasi, reiškia, mano kolega

Mokslų akademijos konferencijų salėje Sąjūdžio gimimas

inžinierius Vytautas Bogušis. Reiškia, 
darbe savo pareigas, vadinasi, atlieka 
gerai. Šita, nežinojau, kad jis, reiškia, 
tokių nacionalistinių pažiūrų. Darbe sa
vo pažiūrų niekad nereikšdavo... Aš, 
kaip ir visi, smerkiu“.

Žodis buvo suteiktas ir pačiam Bo
gušiui. Štai keli teiginiai iš jo kalbos: 
„Gavote KGB nurodymus, raštą, ir ban
dot mane svarstyti?! Liūdniausia, kad 
jūs, inteligentai, gavę kvailą stalinie— 
tišką instrukciją, puolate aklai vykdyti. 
O juk nė vienas iš jūsų taikos de
monstracijoje, skirtoje paminėti Hit
lerio- Stalino aukas, nedalyvavote... Sa
kyti tiesą, mano pareiga. Kreipimąsi 
pasirašiau ir esu vienas iš organizato
rių... O rugpjūčio dvidešimt trečią die
ną, paminėti budelio Stalimo aukų, ėjau 
ir eisiu, kol būsiu gyvas... Jūs aktoriai, 
kultūros skelbėjai, nė vienas nedalyva- 
vot taikos demonstracijoje, o bandot 
smerkti, purvais drabstyti. Gerai 
apgalvoki!, nestatykit sau istorinio gė
dos stulpo, kad nebūtų gėda prieš savo 
vaikus ir anūkus“.

Po jo kalbos kaltinimus apvainikavo 
vyriausioji režisierė, pareikšdama: „Tu 
tik 59 metų gimimo. Ką tu išmanai apie 
Stalino aukas? Tu jų nematei. O ką 
Amerika kalba, tai šlykštu!“

Tačiau išdrįso pasisakyti ir Bogušį 
palaikantieji.

Gaisrininkas Venclovas: „Taip, 
draugai. Taip ir nesugebėjot pakeisti 
stalinietiškos mąstysenos. Nė vienas 
nebuvot, o smerkiat. Panašiai buvo smer
kiamas, pagal saugumo nurodymus, 
Pasternako „Daktaras Živago“. Niekas 
neskaitė, bet smerkė. Labai gailiuosi, 
kad nedalyvavau 23 - čios dienos 
demonstracijoje. Visapusiškai pritariu 
ir palaikau Vytautą“.

Bogušį palaikė ir inžinierius Aukš- 
tiejus: „Na ir kas, kad jis 59 metų gimi-

Apkandžiojo krokodilas
Canberros lietuvis Arūnas Pilka kar

tu su dviem draugais baidarėmis plau
kiojo pačioje Australijos šiaurėje ir vos 
išvengė mirtino pavojaus. Rugpjūčio 19 
dienųjį, besiprausiantį jūros vandenyje 
prie neapgyvendintos Macarthur salos 
kranto, užpuolė sūraus vandens kroko
dilas. Krokodilas pagriebė Arūną už ko
jos. Draugų padedamas, jis šiaip taip 
išsigelbėjo nuo keturių metrų ilgio 
krokodilo, tačiau jo koja liko smarkiai 

1988 m. birželio 3 d. 
Jono Česnavičiaus nuotr.

mo. Tai nereiškia, kad nesupranta 
netiesos. Juk po karo išaugo trys kartos, 
visos sugadintos. O dabar kalba - vykim 
mes jį iš čia. Bet jūs pagalvokit - kas jį 
dirbt priims. O kas bus jo vaikams?“

Ir pagaliau vienas inžinierius 
nenorom išaiškino visą šio teismo 
išankstinę režisūrą: „Vakar paklausiau 
profesoriaus Bernotėno ir jam pa
pasakojau apie būsimą pasmerkimą. 
Profesorius liepė papasakoti, kaip 
baigsis. Tai ką aš jam galėsiu pasakyti, 
kad pats nieko nesuprantu, kas čia 
pasakyta.Nieko. Va, pavyzdžiui Jonuška 
visą savaitę atsiprašinėja Vytą - atleisk, 
nepyk, kad tave smerksiu, kitaip ne
galiu, liepė valdžia“.

Salėje kilo juokas, plojimai. Tiesą 
pasakius, nežinau, kuo pasibaigė šitas 
farsas tada. Dabar Vytautas Bogušis yra 
Seimo narys ir priklauso Krikščionių 
demokratų partijai.

Nežiūrint teismų ir grasinimų, lietu
viai nebenusiramino. Vis gausėjo ne
priklausomybės reikalavimai. Judėji
mas vyko vis ame pabaltijy. _

O pasaulis vis dar nieko nenorėjo ži
noti - mes vis dar buvome Sov. Sąjun
gos „vidaus reikalas“. Reikėjo ko nors, 
kad pasaulis atsimintų savo paties 
paskelbtą tautų apsisprendimo teisę. 
Tada Molotovo - Ribentropo pakto 50 - 
mečio minėj ime 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
buvo pademonstruota trijų pakto aukų - 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos - vienybė, 
susiimant rankomis vienoje grandinėje 
nuo Vilniaus iki Talino.

Tai buvo garsusis Baltijos kelias.
P. S. „Baltijos kelio“ vaizdajuostę 

galima gauti: Commercial & Foreign 
Relations Board, Lithuanian TV & 
Radio; prodiuseriai: Stadelnikaitė, D. 
Bukys. Tekstą angliškai įkalbėjo To
mas Babičius.

apdraskyta.
Macarthur sala yra prie Cape York 

pusiasalio. Joje esančiu signaliniu prie
taisu buvo iššauktas pakrančių apsau
gos lėktuvas, kuris atskridęs salos kran
te pamatė tris vyrus su baidarėmis ir 
smėlyje įbrėžtus žodžius "croc attack". 
Atvykusių karinio laivyno gelbėtojų 
Arūnas buvo nuskraidintas į Thursday 
salą. Šiuo metu jis sveiksta šios salos 
ligoninėje. "M.P." inf.
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Žinios iš Tasmanijos
• Neseniai mums buvo proga susitikti 

su Australijoje besilankančia dr. Birute 
Žemaityte. Tasmanijon ją pakvietė Pet
ras ir Magdalena Šiaučiūnai. Dėkojame 
jiems už suteiktą progą susitikti su su 
šiuo tikrai mielu žmogumi.

Su Hobarto lietuviais Birutė kalbėjo
si Bonifaco ir Hildos Šikšnių namuose. 
Dr. Birutė trumpai papasakojo apie sa
vo darbą ligoninėje, tačiau didesnę sa
vo pasakojimo dalį ji skyrė Lietuvos 
dvasiniam atgimimui, kuris vyksta vi
suose Lietuvos kampuose. Ji prašė, kad 
netikėtume gandais, jog Lietuvoje vis
kas blogai. Birutė pabrėžė, kad lietu
viai yra pasižymėję savo gerumu, nors 
per tarybinius laikus kai kurie ir nuėjo 
nuo teisingo kelio. Tas lietuvių geru
mas, su Dievo pagalba, padės mūsų 
tėvynei apginti savo garbę ir kilnumą.

Viešnia išreiškė norą pamatyti Tas
manijos kalnus. Petras ją nuvežė ant 
Wellingtono kalno, kurio pašlaitėje 
įsikūręs Hobarto miestas. Mieste oras 
buvo šiltas, bet ant kalno, kaip visada, 
gana šalta. Vaizdas nuo kalno buvo 
pasakiškas-apačioje matosi visas mies
tas, jį dalijanti Derwent upė.

Su Ramūnu Tarvydu ji buvo nuvy
kusi į Vakarų Tasmaniją, kur pamatė 
daug kalnų, su jiems būdingais miškais - 
eukaliptais ir kitais vietiniais medžiais. 
Tais vaizdais viešnia susižavėjo, pada

Įkalba 2) Dar kartą apie 
svetimų tikrinių vardų rašymą

Vytautas Ambrasas

Kaip reikia rašyti kitų kalbų tikri
nius vardus įvairaus pobūdžio leidi
niuose, kalbininkų buvo jau daug kar
tų aiškinta. Svarbiausios taisyklės se
niai išdėstytos Lietuvių kalbos insti
tuto parengtuose ,.Lietuvių kalbos ra
šybos ir skyrybos pagrinduose“ (Vil
nius, 1992). Tačiau iš „Dienovidyje“ š. 
m. birželio mėnesį paskelbtų Mindau
go Tamošiūno (Nr.23) ir Pranciškos 
Reginos Liubertaitės (Nr.26) straipsnių 
matyti, kad tas dalykas dar nėra visų 
aiškiai suprantamas. Todėl noromis 
nenoromis tenka vėl priėjo grįžti ir šį tą 
priminti.

Dabar vyraujanti ir įteisinta svetimų 
tikrinių vardų pateikimo tvarka maž
daug atitinka tą, kuri buvo nusistovė
jusi Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių 
karų. Antanas Salys ir Pranas Skardžius 
leidinyje „Lietuvių kalbos rašymo 
pagrindai“ 1943 m. ją apibendrino taip:

„Svetimieji tikriniai vardai liau
diniuose, dažnai ir šiaip plačiajai 
visuomenei skiriamuose raštuose lie- 
tuvinami (...). Šiaip periodinėje spau
doje, ypačiai moksliniuose veikaluose, 
išskyrus jau sulietuvintus vardus (pvz.: 
Berlynas, Paryžius, Krokuva, Var
šuva...), visi kiti tikriniai pavadinimai 
paprastai rašomi originaline rašyba“ 
(A. Salys, Raštai I, Roma, 1979, p.89). 
Toliau nurodyta, kuriems vardams ir 
kaip pridedamos lietuviškos linksnių 
galūnės (Straussas, Hauptmannas, 
Chamberlainas, Mollis...), kada prieš 
pridedamą galūnę rašomas apostrofas 
(Malebranche‘as, F. de Saussure'as, L. 
George'as, Chateaubriand'as...), kada 
jokia galūnė nededama (Rouseau, 

rė daug nuotraukų. Nusileidus į pože
minę Gordon elektros jėgainę, Birutei 
buvo sunku tikėti, kad virš mūsų yra 
didžiulis ežeras, kurio vanduo, varyda
mas turbinas, krenta virš 200 metrų.

• Po kelių dienų Birutė Hobarte ap
lankė ir Launcestono lietuvius. Ten ją 
globojo Irena Vilnonytė - Grant. Birutė 
susitiko su Antanina ir Jonu Krutuliais, 
Ieva Kaukėniene ir Pranu Laurinaičiu.

• Gauta žinia, kad tasmanietė dr. Jū
ratė Kantvilaitė - Flanagan šiuo metu 
dirba Melburno Board Meadow Health 
Service ligoninėje. Ji Melburno univer
sitete neseniai gavo (post - graduate) 
diplomą prižiūrėti mirštančius (pallia
tive care). Jūratės mama Nina Kantvi- 
lienė gyvena Hobarte.

• Lietuvoje neseniai svečiavosi ho- 
bartiškė Elena Paškevičienė su dukte
rimis Irena ir Birute.

• Prieš porą savaičių Hobarto baltie— 
čiai suruošė gegužinę pabėgėliams Ko
sovo albanams, kurie laikinai gyvena 
Brighton kareivinėse. Deja, pakviestieji 
neatvažiavo, nors tarpininkaujantis Rau
donasis kryžius buvo pažadėjęs, kad 
atvyks. Gaila.

• Sekantis Tautos šventės minėjimas 
ruošiamas rugsėjo 12 dieną, sekmadie- 
į, 16 vai. pas p. Šikšnius. Paskaitininkas: 
Algimantas Taškūnas.

R. Tarvydas

Mirabeau, Hugo...) ir t.t. (p.90).
Tą Nepriklausomoje Lietuvoje tra

diciją sulaužė antroji sovietų okupa
cija. Bolševikų valdžia pareikalavo, 
kad visos leidyklos ir redakcijos per
dirbinėtų užsienio tikrinius vardus pa
gal rusų kalbos pavyzdžius. Genrikui 
Zimanui ir kitiems to meto spaudos 
tvarkytojams buvo nė motais, kad 
lietuvių kalboje vartojami visai kito 
pagrindo rašmenys; labiau rūpėjo atri
boti visuomenę nuo Vakarų Europoje 
įprastos tvarkos. Tikrinių vardų per
dirbinėjimas buvo masiškai išplatin
tas; atsirado ir bandančiųjų jį patei
sinti „liaudies interesais“, „prieinamu
mu plačiosioms masėms“ - tartum 
Lietuvos žmonės būtų iš prigimties 
kvailesni už kitų šalių gyventojus. 
Pagaliau įvairūs leidiniai (tarp jų net ir 
enciklopedijos), kiekvienas savaip 
kraipydami tuos pačius kitataučių var
dus, galutinai susipainiojo; net marksis
tai subruzdo nebežinodami, kaip uri 
rašyti: Fejerbachas ar Fojerbachas, 
Hjūmas, Jūmas, Jumas ar dar kitaip. 
Tada CK 1961 m. pavedė Lietuvių kal
bos komisijai (tada - prie Mokslų 
akademijos) nustatyti kitų kalbų tik
rinių vardų lietuvinimo taisykles. Į 
komisiją įėję kalbininkai (Kazys 
Ulvydas, Zigmas Zinkevičius, Vytautas 
Mažiulis, Jonas Palionis, Vytautas 
Ambrazas) atsakė vieningai ir aiškiai: 
tokių taisyklių sudaryti iš principo 
neįmanoma, lotyniškus rašmenis var
tojančių kalbų tikrinius vardus (išsky
rus tradicinius) rimtuose leidiniuose 
reikia rašyti autentiškomis formomis. 
Kilo didelis triukšmas, kalbininkai bu
vo kaltinami keliaklupsčiavimu Va

karams, net lietuvių kalbos griovimu 
(!). Dėl to 1970 - 1984 m. tris kartus 
buvo nutrauktas Komisjos darbas, 
uždrausta spausdinti jos priimtus 
nutarimus, tačiau kalbininkų palaužti 
nepavyko (ta tikrinių vardų byla išsa
miai aprašyta žurnale „Lituanistica“ 
1990 m., Nr.3, p. 67 - 74). Pagaliau 1984 
m. paskelbtu Komisijos nutarimu kitų 
kalbų tikrinių vardų tikrosios formos 
buvo oficialiai įteisintos. Atkūrus 
Lietuvos valstybę, jų rašymo bei 
vartojimo taisyklės buvo papildytos bei 
patikslintos.

Bendriausi tikrinių vardų rašymo 
principai dabar galiojančiuose nuo- 

. Štatuose suformuluoti taip:
Lotyniško pagrindo alfabetus var

tojančių kalbų asmenvardžiai bei vie
tovardžiai grožiniuose kūriniuose, po
puliariuose ir vokams bei jaunimui 
skirtuose leidiniuose atsižvelgiant į 
skaitytojų amžių ir išsilavinimų adap
tuojami, t.y. pateikiami pagal tarimą.

Mokslinėje literatūroje, reklaminiuose, 
informaciniuose leidiniuose bei spe-
daliuose tekstuose kitų kalbų asmen
vardžių pateikiamos autentiškos formos, 
o labiau paplitę vietovardžiai dažniau
siai adaptuojami“ (Lietuvių kalbos 
komisijos nutarimai 1997 -1998. Vilnius, 
1998, p. 67).

Taigi nuostatai leidžia leidykloms 
bei redakcijoms pasirinkti vieną ar kitą 
tikrinių vardų pateikimo būdą atsi
žvelgiant į leidinio paskirtį. Leidiniai, 
skiriami jaunesnio amžiaus ar mažiau 
išprususiems skaitytojams, gali vartoti 
adaptuotas (t.y. jiems pritaikytas) for
mas, rašomas pagal apytikrį tarimą. 
Autentiškos formos teikiamos in
formaciniams leidiniams, mokslinei ir 
apskritai rimtesnei literatūrai. Ne
abejotina, kad vienas iš svarbiausių 
informacinių leidinių yra enciklope
dija. Jeigu skaitytojas joje ras ne tikrą
sias, o sudarytojų nuožiūra perdirbtas 
asmenvardžių ir vietovardžių formas, 
negalės tokio leidinio laikyti patikimos 
informacijos šaltiniu.

Kaip ir kitose sintetinio pobūdžio 
kalbose (lenkų, čekų, estų, suomių ir 
pan.), kur daiktavardžių santykiai su 
kitais žodžiais reiškiami linksniais, 
rišliame tekste (t.y. sakiniuose) pavar
toti svetimi tikriniai vardai gauna ati
tinkamas linksnių galūnes. Kiaip 
dedamos tos galūnės, paaiškinta Lietu
vių kalbos komisijos nutarimuose. Kar
tu pasakyta, kad autentiškos asmen
vardžių ir vietovardžių formos, pa
vartotos skliausteliuose arba nerišlia
me tekste (pvz., biografijoje, reklamoje 
ar informacijoje, gali būti rašomos be 
lietuviškų galūnių (p. 71). Tuo va
dovaujantis vienaip pateikiamas au
toriaus vardas jam skirto enciklopedi
jos straipsnelio antraštėje (pvz.: Schmid 
Wolfgang), kiek kitaip - rišliame teks
te (pvz.: žurnale bendradarbiavo 
Volfgangas Šmidas). Beje, taip dabar ir 
daroma rimtuose laikraščiuose bei 
kituose leidiniuose, ir nėra jokio pama
to čia ieškoti kokios nors painiavos.

Jau cituoti bendrieji svetimų tikrinių 
vardų rašymo principai leidžia moks
linėje bei informacinėje literatūroje 
adaptuoti labiau paplitusius, bet anaiptol 
ne visus užsienio vietovardžius. Prie tų
labiau paplitusių vietovardžių nutarta 
priskirti valstybių ir jų sostinių pa
vadinimus (p. 17-23,38-45). Šiuo me
tu Lietuvių kalbos komisija kartu su 
Lietuvos geografų draugija rengia 
platesnį sąrašą vietovardžių, lietuvių 
----------------------------------------------- "M

D. TARABILDIENĖ JAUNIMAS

kalboje įsigalėjusių tradicinėmis for
momis (pvz.: Čikaga, Niujorkas,
Florencija, Neapolis ir pan.). Pastangos 
įtraukti į lietuvių kalbą neaprėpiamą 
daugybę viso pasaulio vietovardžių yra 
neįgyvendinamos ir nereikalingos. Tai
gi niekas neturi teisės reikalauti, kad 
tokie miestų vardai kaip Gottingenas, 
Wolfenbuttelis ar Kasselis būtų visur 
lietuvinami. Štai ką apie tai rašė vienas 
iš didžiausių mūsų kalbininkų Pranas 
Skardžius;

„Mūsų tarpusaviniuose susira
šinėjimuose svetimieji vietovardžiai 
dažnai yra taip iškraipomi, kad paskui 
negalima jų net visai atpažinti. Kad 
būtų mažiau painiavos, mūsų nuomone 
reikėtų laikytis šitokios tvarkos: mū
sų kalboj jau iš seniau prigijusius 
vietovardžius reikėtų rašyti mūsų ra
šyba, pvz.: Maskva, Varšuva, Berlynas, 
Paryžius, Londonas ir kt„ bet šiaip vi
sų kitų vietų pavadinimams reikėtų pa
likti svetimoji rašyba ir kur reikiant 
pridėti savas galūnes, pvz.: Tubinge- 
nas, Munchenas, Gottingenas, Reut- 
lingenas, Fellbachas ir kt.“ (Kaip iš 
tikrųjų reikia rašyti svetimus vie
tovardžius". - Rinktiniai raštai 5, Vil
nius, 1999, p. 687).

Įpročių, skiepytų per ilgus okupa
cijos dešimtmečius, ne visiems lengva 
atsikratyti. Kaip kam jie vis dar atro
do „įprastinė“, „seniai nusistovėjusi“ 
tvarka, kurią bandoma piršti ir kitiems. 
Mūsų rašybos normoms tai nekelia 
pavojų, nes jos tvarkomos valstybės 
mastu. Lietuvių kalbos komisijos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai 
nėra patariamojo pobūdžio; pagal 1993 
m. kovo 25 d. priimtą įstatymą jie „yra 
privalomi visoms įmonėms, įstaigoms 
ir organizacijoms, masinėms infor
macijos priemonėms“ (Lietuvos Res
publikos valstybinė kalba. Teisės aktų 
rinkinys. Vilnius, 1997, p. 14). Neseniai 
jie buvo iš naujo patvirtinti ir išleisti 
atskira knyga (Lietuvių kalbos komi
sijos nutarimai 1997 - 1998. Vilnius, 
1998). Jeigu kiekvienas spaudos dar
buotojas tą knygą turėtų ant savo dar
bo stalo ir prireikus atidžiai perskai
tytų, išvengtume daugelio tuščių ginčų 
ir nesusipratimų. Tada nebeliktų noro
ieškoti tariamų prieštaravimų pagal 
minėtus nutarimus kalbininkų pa
rengtuose informaciniuose leidiniuo
se, nebereikėtų ir nuolatos aiškinti vis 
tuos pačius tikrinių vardų rašymo 
dalykus.
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^SPORT/kS
WITH THE PRESIDENT

This is the first in a series of articles 
that looks at some of our leading 
sporting administrators, their back
ground. what they perceive as today 's 
challenges and their hopes for the 
future.

ALFAS pirmininkas Stan (Stasys) Šu
tas.
Stan Šutas started his basketball career 
with Geelong “Vytis” in 1956 playing 
as a junior with the 2nd Division side. 
“Vytis” had only just been formed (26,h 
April, 1953). In 1958 he played at his 
first Lithuanian Carnival in Melbourne 
and had the pleasure of playing against 
one of the greatest, Adelaide “Vytis” 
and 1956 Melbourne Olympian, Algis 
Ignatavičius. Stan also played Division 
One Basketball in Melbourne against 
the likes of Lindsay Gaze. He rep
resented Geelong in National competi
tions on five occasions and was the top 
point scorer for three consecutive 
seasons. Stan was a. member of the 
Australian Lithuanian team on a dozen
occasions and also had the honour of 
playing against the first American 
Lithuanian touring team, which 
incidentally beat the Australian 
Olympic team. Whilst playing basket
ball Stan also played volleyball win
ning numerous Division Two titles but 
just falling short in Division One 
Championships.

With his 40lh birthday rapitjly 
approaching Stan decided to concen
trate more on coaching, something he 
was already heavily involved with - 
and boy, what a great career he has 

ictchcd in that endeavour.
i Whilst playing Division I basketball 
Stan began coaching the “Vytis” 
juniors and had early Sporto Švente 
junior successes with the likes of John 
and Peter Obeliūnas, Sol Karpuska, 
Eddy and Robbie Gvildys, Allan 
Renkauskas and Eddie Kardas under 
his wing.
With the arrival of Alex Wiasak, and 
with Stan at the helm, Geelong went 
through a golden period at the 
Lithuanian Sports Carnival winning 8 
times in 10 years including six years on 
the trot. His great results catapulted 
him into the Australian Lithuanian 
Men's Basketball coach for 15 years 
including the first World Lithuanian. 
Gaines (Toronto, 1978) and the second 
games in Chicago in 1983. At the third 
World games he coached the Women’s 
team to a Bronze Medal as well as 
coaching the Women’s team at the 4'1' 

. World games in Lithuania. Outside of
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the' Sport Šventes Stan also coached 
“Vytis” in their winning of the Geelong 
District Championships.

Not satisfied with his on court and 
coaching achievements he plunged 
headlong into the administrative area 
and served on the “Vytis” committee 
for a period of 27 years, thirteen as the 
president. Handing the presidential 
reins over to a “younger” Alex Wiasak, 
Stan took on the role as ALFAS 
President (a position he has held' for 
four years) as well as the President of 
the Geelong Lithuanian Community 
and was a major contributor in the 
organising of Geelong's 1998 
Lithuanian Days Festival. It's no great 
surprise that Stan is a Life Member of 
Geelong “Vytis" as well as ALFAS. 
Stan is not finished yet and although he 
has won individual and doubles titles in 
billiards at the Švente he feels there arc 
many more titles to come!

Congratulations Stan on a magnificent 
43 years of dedication to Geelong 
“Vytis” and to Lithuanian sport in 
general, although you claim “ It seems 
only yesterday that it all started".

You arc a great example to our 
younger generations and an inspiration 
to your peers.

Following is a list of questions 
supplied by Jerry Belkus with 
answers from the ALFAS President, 
Mr Stan Šutas.

Translated into English, what does 
ALFAS stand for?
Australian Lithuanian Sports 
Federation.

How many people does the ALFAS 
committee comprise of and who are 
the current incumbents?
Three, Kaya Starinskas is the Secretary, 
John Obeliūnas is the Treasurer and I 
hold the position of President.

S. Šutas kovoje dėl kamuolio su 
Amerikos lietuviu E.Slomčinsku 1963 
metais. 

KOVAS NEWS

Apology
A donation to Kovas in lieu of Howers 
for Stasys Juraitis from Mr V Slitcris 
was incorrectly shown as $20 when in 
fact the actual donation was $30. I 
apologise for the misprint. JB

Golf
Round Two of the Club Championships 
was played at Muirficld with Roy 
Pegrum leading with a net 141 (74,67). 
Hot on his heels is the ever consistent 
Vilius Jurksaitis on 143 (71.72) and the 
First Round leader, Peter Kains 145 
(69,76). Others still in the hunt, with 
one round remaining, arc Darren Green 
146 (77,69) & George Tenisons 146 
(72,74). In the putting competition 
Vilius Jurksaitis leads on 60 putts 
(29,31) closely followed by Darren 
Green (“Žalys”) and George Tenisons 
both on 65. last year’s putting 
champion, John F.rzikov, is floundering 
10 putts of the pace. In the Gross Event 
(“off the stick”) D Green on 176 
(92,84) leads the Club Captain, Jimmy 
Pocock by 2 strokes.

Junior Basketball - Training
YES, the Kovas Juniors continue to 
train,' EVERY Saturday from 11.00am 
to 1.00pm at the Parramatta Basketball 
Stadium situated behind the Lidcombc 
Swimming Pool Centre. For further 
information please contact Laura 
Belkus (9753 0796). New players arc 
ALWAYS welcome III

KOVAS GA LA DAY

Kovas is holding a Gala Sports Day on 
Saturday, 3011' October 1999 
commencing at 10.00am at the 
Parramatta Basketball Centre situated 

How, when and for how long to you 
get elected to ALFAS?
The club delegates elect the ALFAS 
commmitlec for a period of two years.

What arc the main functions of 
ALFAS and how is ALFAS funded?
ALFAS’ executive prime responsibili
ties and functions arc to coordinate and 
liasc the activities of the Australian 
Lithuanian Sports Clubs official 
organisation of the Sports Festivals and 
oversee our sports people at World 
Lithuanian Games. Funding is by way 
of membership payments from partici
pation clubs and membership payments 
of Švente participants.

The Club delegates’ meetings arc 
obviously held in English hut the 
minutes arc written in Lithuanian 
and sent to each participating club! 
Is it then left to each club to translate 
the minutes?
Delegates’ meetings arc held in both 
English and Lithuanian dependent on 
delegates’ ability to speak Lithuanian. 
ALFAS is a Lithuanian organisation 
and minutes arc written in Lithuanian.

This surely must lead to many varied 
translations! How do you overcome 
this problem?
There has been no major problem to 
date.
Could you please explain the voting 
procedure, as some dub(s) seem to 
think it’s ONE club - ONE vote, 
whereas other dub(s) maintain it is 
based on how many senior Basket-

bchind the Lidcombc Swimming Pool. 
The participants will be divided into 
REALLY MIXED teams to play 
Basketball, Volleyball and other 
“surprise” sports. The “sizzling 
retirees” will be mixed with the 
effervescent juniors or perhaps the 
middle aged spreaders etc.
The last occasion that Kovas held such 
an event it was a huge success and who 
could ever forget the graceful strides of 
the current Lithuanian Club President. 
Kęstas Protas, as he successfully drove 
for another missed lay up! Or perhaps, 
the sight of those long legged 
Vollcyballcrs is more your style - and 
this time the girls might play ! then 
again maybe you just like the 
atmosphere and eating those delicious 
sausages that Vytas Burokas serves up! 
Any way you like it - parents bring 
your kids who in turn can coax their 
brothers and sisters and maybe, even 
Grandma and Grandad.
This will be a firn day not to be missed

Basketball

Both the junior teams came fourth in 
their recently completed competitions. 
A very pleasing result, since so many 
[of our youngsters arc playing well out 
of their own age group due to our 
limited numbers. The Mixed Under 12 
team will continue to play in the 
Bankstown competition on Saturday 
mornings whilst the Under 14 Girls 
will transfer to the Parramatta 
competition commencing early 
October. The Kovas Club is still 
anxiously waiting for new recruits so 
please don’t be shy and give Eddie 

I Karp a ring on 9798 4352 and keep the 
[tradition going.

ball teams participate at a particular 
Švente. Could you please advise 

. EXACTLY how the voting works?
Each club has ONE vote plus one 

additional vote per team participating 
in basketball and volleyball (senior and 
junior level). If there is more then ONE 
team in the same grade (from the same 
club) only ONE additional vote (eg 3 
men teams from one club - one vote 
only)

Does the ALFAS constitution allow 
for TWO Life Members to be 
selected in the ONE year?
The current ALFAS constitution docs 
not limit the number of life member
ships that can be bestowed in the one 
year. My personal feeling is, however, 
that the voting system should be 
changed limiting the number of life 
memberships, to one per year.

How do people get nominated for 
this honour and how do they get 
selected?
The method of selection is that ALFAS 
receives a life membership nomination, 
in writing, from the clubs, normally for 
one of its own members. During the 
delegates meeting at the Sports Festival 
there is a further verbal presentation. 
Club delegates then vote for the new 
life member - one vote per club.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba Ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavllliojo auką kapai!
Dieną 1 dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)

Mūsų mielas Vidą Vaitiekūnienę ir dr. Nijolę Paronetto, 
broliui Algiui Bražėnui

mirus Detroite, JAV, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
J. ir J. Zaikauskai ir

B. Stauguitienė su šeimomis

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, žmonai p. Danutei, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Dora ir Jurgis Staugirdai

Mielam klasės draugui
A. f A. Stasiui Skoruliui

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Danutei, sūnui Algiui su šeima 
bei giminėms reiškia

Jadvyga ir Alfas Viliūuai

Naujausi kultūros... ’
egzempliorių. „Šiuo žinyno tipo leidi—

Atkelta iš 2 psl. nįu siekiama įamžinti lietuvių chorų
tradicinės kultūros sritis, folklorą, 
gaivinant jį ir pritaikant dabarties 
visuomenės poreikiams, ypač šiuo
laikinei šeimai ir mokyklai. „Tokios 
pastangos, leidėjų nuomone, padės pa
žinti dar teberusenančią daugelio kar
tų atmintį ir išsaugoti tradicijos gy
vastingumą“ - sakoma pabaigos žodyje.

Antroji knyga, kuri turėtų sudominti 
užsienyje gyvenančius lietuvius, kuri 
neseniai išleista, muzikologo, hu- 

. mandatinių mokslų daktaro Boleslovo 
Zubricko parengtas enkciklopedinis 
žinynas „Pasaulio lietuvių chorve
džiai“. Knygoje - net 877 labiausiai 
lietuvių chorinei kultūrai nusipelniusių 
Lietuvos ir užsienio (JAV, Kanados, 
Australijos, Vokietijos, Latvijos, Len
kijos) vargonininkų bei chorvedžių 
kūrybinės biografijos su nuotrauko
mis. Pratarmėje pažymima, kad nau
dotasi įvairiais dainų švenčių leidi-’ 
niais, chorų bukletais, koncertų pro
gramomis, knygomis apie muzikus, 
enciklopedijomis, žinynais, muzikos 
žurnalais, periodine spauda. Knyga 
didelio formato, kietu viršeliu, gero 
popieriaus, spauda aukštos kokybės. 
Apimtis - 770 puslapių. Žinyno priede 
pateiktas Lietuvos aukštąsias mokyklas 
baigusių choro dirigentų vardinis sąra
šas, taip pat santraukėlė anglų, vokie
čių, prancūzų ir rusų kalbomis. Kny
goje teigiama, kad Lietuvoje būta per 
2000 chorų ir apie 100 000 dainininkų, 
o gyvą chorų sąjūdį padėjo išlaikyti dai
nų šventės, kurios tapo unikalia kul
tūros savastimi. Knygos tiražas - 1000

vadovų, muzikos pedagogų ir vargo
nininkų gyvenimą bei darbus, per 
asmenybių prizmę pateikti kuo pla
tesnę lietuvių chorinės kultūros pa
noramą. Be to, užsibrėžtas didesnis 
uždavinys - į dienos šviesą iškelti ir 
pamirštus tiek Lietuvos, tiek išeivijos 
pirmuosius žinomus mūsų chorų vado
vus - vargonininkus. Gaila, apie daugelį 
jų nėra pilnesnių biografinių duome
nų, ir jie dar ne visi į šį leidinį pateko. 
Ateities tyrinėtojų garbinga pareiga 
toliau tęsti pradėtus šios srities darbus“ 
- pratarmėje paaiškina knygos autorius 
B. Zubrickas. Leidinio sudarytojas 
naudojosi V. Strolios sudarytu išeivijos 
vokalinių kolektyvų ir jų vadovų są
rašu. Daug nuotraukų ir kitokių 
duomenų gauta iš Lietuvių muziko
logijos archyvo Čikagoje. Nemažai pa
pildomos medžiagos autorius surinko 
susirašinėdamas su Lietuvos ir užsie
nio chorvedžiais, jų giminėmis bei 
artimaisiais.

Abu leidinius galima įsigyti Lietuvos 
liaudies kultūros centre. A. Vyš
niauskaitės knygos „Lietuvio namai“ 
kaina - 20 dolerių, B. Zubricko knygos 
„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ - 30 
dolerių. Šioje sumoje - knygos kaina ir 
jos persiuntimo oro paštu išlaidos. 
Pinigus siųsti adresu: B. Radvilaitės 8, 
Liaudies kultūros centras, 2600 Vilnius, 
Lithuania. Skambinti telefonu - 614 763 
arba 613 774. Įstaigos faksas - 612 607 
arba 224 033. Įstaigos email: Ifcc @ 
Lfcc. It. Lietuvos liaudies kultūros'

centro informacija

Lietuviai kviečia lietuvius!
Dalis naujai į Sydnėjų atvykusių lietuvių dirba įvairiose firmose. Vieniju dirba 

"Lidcombe Plastering" kompanijoje, kur yra sudarę futbolo komandą. Ši koman
da kviečia tautiečius 1999 m. rugsėjo 5 dieną dalyvauti "Lidcombe Plastering" 
futbolo dienoje. Pradžia 9 - 9.30 vai. Park Soccer Fields, Wentworth Park Rd. ir 
Pyrmont Bridge Rd. kampe, 2 + 3 futbolo aikštėje (truputį į kairę nuo "Akvedu
ko"), t.y. ten pat, kur Futbolo diena vyko ir praeitais metais.

Veltui veiks labai puikus bufetas, kur galima bus vaišintis užkandžiais, vaisvan
deniais ir alumi, bus įrengti žaidimai vaikams.

Lietuvių futbolo komanda labai laukia į šias žaidynes atvykstant tautiečių!

BENDRADARBIAUK 'MŪSŲ PASTOGĖJE "I 
REMK 'MŪSŲ PASTOGĘ '!

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame žmoną Danutę, 
sūnų Algį su šeima ir visus artimuosius.

Ona Meiliūnienė, Lėta ir Antanas Kramiliai

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Edžius ir Dana Bartkevičiai

A. f A. Stasiui Skoruliui
pagerbti,

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Laima ir Vytenis Šliogeriai

iį^l$ėlių A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dole
rių.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, žmonai Danutei ir sūnui Algiui su šeima reiškiame širdingiau
sią užuojautą ir liūdime drauge šios skaudžios netekties valandoje.

E. ir J. Karblane

Vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" skiriame 30 dolerių.

A. f A. Stasiui Skoruliui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Danutei ir sūnui Algiui su šei
ma reiškia

Elė ir Petras Kains su šeima 
ir Šatkauskų giminė

■ -Ot

A. f A. Stasiui Skoruliui
išėjus į Amžinybę, žmonai Danutei ir sūnui Algiui su šeima bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Pagerbdami šviesų Velionio
A. f A. Stasio Skorulio

atminimą, vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei
aukojo:
B. Vingilis 
Jūratė Ivinskienė 
Lidija ir Almis Juragiai 
P. ir J. Pullinen 
M. Bukevičienė 
A. ir I. Dudaičiai
M. ir A. Reisgiai 
A. Storpirštienė 
D.Jancy
L. Pukys
A. ir A. Bieliūnai 
V. Šneideris 
Dana Binkis 
Nijolė Chan
Irena Dambrauskienė 
Xana Maja Dauguvietis
N. Liutikaitė
B. ir Ig. Bieliūnai
A. Mauragis 
G. Kazokienė
L. Kraucevičiūtė - Gruzdeff 
Neiškaitomas
V. Patašius

$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$10 
$10 
$20 
$20 
$20 
$40 
$20 
$20 
$20 
$20 
$20 
$10 
$20 
$20 
$20 
$20
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 2200
Tel.:9708 1414 Fax.:9796 4962

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ
NUO 5.00 iki 6.00 vai.

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

VALGYKLA VEIKIA:
PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 6.00 vai.

ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai.
SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ
Jūsų laukia bilijardo kambaryje žaidėjai kovojantys dėl kasdienio skysčio 

VISO VAKARO IŠLAIDOS ŽAISTI TIK 2 DOLERIAI
Pradžia 7.30 vai.

Čia visada visi būsite mielai laukiami iš visų Australijos vietovių 
ir kitų pasaulio kraštų!

SEKANTI PENSIJŲ DIENA LIEPOS 2 d.
ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 vai. KAINA $5.00

TEIRAUKITĖS APIE LIETUVIŠKĄ DUONELĘ

Nepamirškite susimokėti nario mokestį ir prikalbinti naujų narių.

KLUBO METINIS BALIUS SPALIO 9 d..

SAVAITĖS MINTIS:
SUNKIAUSIAS DARBAS YRA ATRODYTI UŽIMTAM,

KAI TOKS NESI.

INFORMACIJA
■■■■■■ .....— ■■-n-----L..... ?.................   1............................................ t..... X..? ..........

Lankantiems kun. P. Martūzą pranešu, kad mūsų kunigas Povilas Martūzas yra 
perkeltas į slaugos namus Burwoode, daug arčiau lietuvių nei buvo anksčiau. 
Tikimės, kad atsiras daugiau progos mūsų tautiečiams jį aplankyti: Laureldene 
Nursing Home, 221 Burwood Rd., Burwood. Tel. 9744 2573.

Taip pat šiuose slaugos namuose , kiek žinoma, gyvena Edis Lašaitis, Milda 
Vaškevičienė, Petras Burokas ir Antanas Augustinas.

Su pagarba Danutė Ankienė

Aukos Lietuvos vėliavai Coomoje
Po S 50 - Algis Bajelis (Newcastle) Erikas Krupa (Sidnėjus).

Ankstyvesniuose pranešimuose apie aukas Lietuvos vėliavos iškėlimui Coomo
je vietoje Z. L. M. Sipavičių, turi būti - Z. ir L. Sipavičiai (Canberra), vietoje F. Gu
žas (Canberra), turi būti - F. Gužas (Victoria), o vietoje E. Perlibachas (Canber
ra), turi būti - J. ir E. Perlibachai (Canberra).

Paliestuosius atsiprašau. A. Kramilius
Vėliavos vajaus talkininkas

Nelson Bay emigrantų stovykla švenčia 50 • mėtį
Rugsėjo 19 d. Newcastle ir Hunter regionų etninių bendruomenių taryba ruošia 

Nelson Bay emigrantų stovyklos ir joje gyvenusių naujųjų pokario emigrantų įna
šo į Australijos gyvenimą paminėjimą.

Stovykla buvo įruošta buvusioje jūrų laivyno bazėje 1949 - 1960 metais ir per ją 
perėjo šimtai pokario emigrantų, tarp jų nemažai ir lietuvių. Kai kurie emigrantai 
čia praleido po kelias dienas, kiti - po kelis metus. Pradžioje šioje stovykloje gyve
no tik jauni vyrai, vėliau ir šeimos.

Lankytojai kviečiami atsivežti savo maistą. Šventė prasidės specialios lentos 
pritvirtinimu prie paminklo pajūryje 13 vai. Vėliau bus rodoma meninė programa. 
Dėl smulkesnės informacijos galima kreiptis į Orkun Ari tel. (02) 4929 5880.

Susidėjom ir turim
seniai lauktą projek

torių. Tuo bendru vardu vadiname patį 
projektorių, videomagnetofoną, trikojį 
jam pastatyti, ekraną (pagamintą Z. Au- 
gaičio ir Z. PoŠkaičio) ir serijinį filmą 
"Giminės" (nupirktą Entuziasčių).

Visa įranga priklauso Melburno lietu
vių bendruomenei, o ją "valdo" lietu
viško kino komitetas, kurį sudaro du 
apylinkės valdybos nariai (A. Vai
tiekūnas ir R. Samsonas), du klubo val
dybos nariai (VI. Bosikis ir Z. Augaitis), 
parapijos mokyklos atstovas F. Sadaus
kas ir dvi Entuziastij būrelio - projekto 
iniciatorių- narės (A. Karazijienė ir L. 
Kozlovskienė).

Pinigus sudėjo visa Melburno ben
druomenė, individualiai arba per įvai
rias organizacijas. Jiems, tad, ir turime 
būti labai dėkingi už suaukotus dolerius.

Štai jie: Entuziastės - 2 196, Soc. 
globos d-ja - 1,050 , A. L. Fondas 
- 2,000 , Melb. apyl. v-ba -1,500, 

Kat. moterų d-ja - 1 000. Dainos samb.
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- 500, LKV s - ga Ramovė - 300, 
Pensininkų s - ga - 250, Taut. š. gmpė 
"Gintaras" - 200, Skautininkų ramovė
- 200, Korp! Romuva - 100, VU bibl. bi
čiuliai (likutis uždarant sąskaitą) - 55.

Dvi loterijos, pravestos kino komiteto
- 393,50 dol. Visiems loterijų aukoto
jams, ypatingai savo menišką kūrybą 
padovanojusioms F. Valaitytei - Pulter- 
man ir A. Vyšniauskienei, nuoširdžiai 
dėkojame.

Susilaukėme aukų ir iš pavienių as
menų. 500 - aukojo D. Sarto, 430 - VI. 
Bosikis (savo 80 - jo gimtadienio proga 
paprašęs svečių nenešti jam dovanų, 
bet paaukotri projektoriui), 200 - R. Ra
manauskienė, 100 - Z. Augaitis, 70 - T. 
Jurgėlaitienė, po 50 - Šidlauskai, Šuke- 
vičiai, A. Vaitiekūnas, Žalkauskai, po 
20 - J. Šneideris, E. Šumienė, G. Žvinakis, 
15 - A. Stuparas, 10-J. Rūbas, po 5- V. 
Akumbakas, V. Vizbaras.

Visiems labai ačiū.
Lietuviško kino komitetas

° —

ALF informacija
Pranešame, kad šiais metais ALF metinis narių susirinkimas 

įvyks Geelongo lietuvių namuose Pettittt Park, Beauford Avė., 
Bell Post Hill, rugsėjo mėn. 5 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Kvie
čiame dalyvauti ne tik narius, bet ir visus besidominčius Fon
do veikla. Primename, kad balsavimo teisę turi tik ALF nariai.

ALF Valdyba

10 - oji AABS (Australasia) konferencija
vyks rugsėjo 24 - 25 dienomis Melburno universitete. Norintieji dalyvauti turi 

skubiai registruotis pas Mr. Edward Reilly. Secretary, AABS Australasion Sec
tion, P.O. Box 3016, Geelong, Vic. 3220. Fax: (03) 5229 6702, tel. (03) 5223 2106, 
email: ejreilly@ne.com.au

Programoje: visos eilė s lietuvių, latvių, estų, australų autorių paskaitos įvairio
mis temomis. Association for the Advancement

of Baltic Studies (Australian Chapter)

Patikslinimas
29 - me "Mūsų Pastogės" numeryje (1999.07.26) spausdintame V. Vitkūnienės 

str. "{domi paroda Adelaidėje" yra padaryta klaida. Ištaisome ją pagal ALB 
Adelaidės v - bos pageidavimą:

"Adelaide Lithuanian Community "Connections" Art Exibition on 3 July 1999. 
Prizes were 1st $100; 2nd $75 and 3rd $50. The winners were: 1st Lina Verbylaitė, 
2nd Gintaras Valužis, 3rd. Andrius Verbyla. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
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